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Modificarea legii pentru cei veniți după 1953
De ani de zile Comitetul Executiv și președintele 
H.O.R., Zeev Schwartz, se luptă să fie modificată 
legea prin care supraviețuitorii Holocaustului veniți 
în Israel înainte de 1953 primesc  anumite drepturi, 
iar cei care au emigrat după această dată, nu.
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Hitahadut Olei Romania (H.O.R)  este cea mai veche organizație a evreilor originari 
din România care trăiesc în Israel, cu filiale în majoritatea orașelor din țară.
În toți acești ani, scopul organizației a fost de a deservi evreii de origine română care 
trăiesc în Israel, atât material și cultural, cât și sufletesc. De ani de zile Comitetul 
Executiv și președintele H.O.R., Zeev Schwartz, se luptă să fie modificată legea prin 
care supraviețuitorii Holocaustului veniți în Israel înainte de 1953 primesc  anumite 
drepturi, iar cei care au emigrat după această dată, nu. Este vorba în special de 
cei din România, care nu au primit aprobarea de emigrare din partea autorităților 
românești, până în jurul anilor 60-70. Mulți dintre cei care au solicitat emigrarea 

au așteptat și 10 ani, cu bagajele 
făcute. Ei au fost persecutați de 
regimul comunist, au fost dați afară 
din servicii și din casele lor, preluate 
abuziv de regim, fiind considerați 
dușmani ai poporului. Ajunși în 
cele din urmă în Țara Sfântă s-au 
lovit de o altă nedreptate.
Deşi au suferit prigoana nazistă, ca 
şi cei emigraţi înainte de 1953, legea 
israeliană  nu le dă dreptul la o rentă. 

Având în vedere acestea, Comitetul Executiv H.O.R. a organizat un recensământ 
(pentru prima oară în istoria țării) a originarilor din Romînia. Formularul conține 
și o rubrică care se referă la anul emigrării. 
Zeci de mii de originari din România se află în această situație. În cele din urmă 
Comitetul Executiv H.O.R  a hotărât, ca împreună cu KEN LA ZAKEN să acționeze 
în justiției Ministerul de Finanțe și Knesetul. De partea juridică se ocupă  avocatul 
organizației noastre, domnul Haim Ianai.
La data de 13.04.2015 s-a dezbătut la Curtea Supremă a Israelului, în dosarul 
BAGATZ  NR. 6312/14, procesul intentat de „KEN LA ZAKEN”, H.O.R.  şi de alte 
5 persoane particulare, originari din România.
 Avocatul Haim Ianai Ianculovici din Herzlyia a argumentat în faţa Curţii, 
arătând că, conform unei Hotărâri Judecătoreşti din anul 2009 a Curţii de 
Casaţie din Israel, toţi cetăţenii israelieni originari din România, care în 
timpul prigoanei naziste au trăit sub stare de asediu, negânduli-se toate 
libertăţile cetăţeneşti şi personale au dreptul la compensaţii ( situaţie 
Legiferată prin Art. 43 din Legea Despăgubirilor Germane –BEG), conform 
Legii emise de Knessetul Israel în anul 1957, şi anume: „Legea Invalidităţii de 
pe urma Prigoanei Naziste . 1957”.
La sfârşitul dezbaterilor, Curtea a emis un Ordin contra Primului Ministru, a 
Ministrului Finanţelor şi a Knessetului, prin care li se dă acestora un termen 
de 6 luni pentru a raporta Curţii ce măsuri au luat pentru repararea acestei 
injustiţii faţă de reclamanţi, reclamanţii având dreptul să răspundă, după care 
va urma procesul care se va dezbate ulterior.
Cu toate că sentința a rămas în pronunțare, procesul a stârnit un mare interes în 

mass media Israeliană. S-au dat imagini de la Curtea Supremă la 
televiziunea Israeliană. Domnul Zeev Schwartz și avocatul Haim 
Ianai au dat interviuri la posturile de televiziune 1 și 2, care au 
fost difuzate în aceeși seară.
Un interviu dat de președintele H.O.R. a apărut a doua zi în 
prestigiosul ziar israelian ”HAAREȚ”.
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H.O.R. continuă 
recensământul 
persoanelor 
emigrate din 
România după 
anul 1953 pentru o 
apreciere cât mai exactă 
a numărului acestora 
şi pentru a informa 
autorităţile competente 
în acest sens.
De aceea, cei care încă nu 
au complectat
formularele de 
recensamint se pot 
adresa la filialele H.O.R.  
sau la Centrala H.O.R.  
din Tel Aviv, str. Alex. 
Ianai nr. 3. 
Vă puteţi adresa atât 
prin telefon: 
03-5466502, 03-5440260
03-5443099 
cât şi pe e-mail: 
olerom11@bezeqint.net, 
sau pe site internet: 
www.hor.org.il 
Comitetul executiv H.O.R.

Vreau să precizez că toate acțiunile H.O.R.  la nivel de centrală,  sunt 
coordonate  și executate de Comitetul Executiv și președinții de filiale.
Una din preocupările noastre este combaterea antisemitismului din 
România. Având în vedere evenimentele cu caracter antisemit care se petrec,  
din ce în ce mai des,  în țările europene și chiar în America și care au ajuns, 
în unele cazuri, până la nivel de guvern, este normal să ne intereseze ce se 
întâmplă în România, țara în care ne-am născut și unde avem amintiri și 
bune și rele, prieteni și unde nu numai că ne place să petrecem concediul, 
dar ne ducem copiii și nepoții pentru a vedea locurile atât de frumoase în 
care avem rădăcini.

Din păcate această lege nu 
este respectată și exemplul 
cel mai bun este că în 
timp ce odată pe an la 8 
octombrie se comemorează 
Holocaustul, pe strada 
Negruzzi nr.1, lângă Gara 
de Nord, se află birourile 
Cuibului legionar, cu o 
firmă pe care sunt trecute 
orele de primire și steagul 
lor, interzis de legea 
alaturata, flutură alături de 
drapelul României.
În 8 octombrie 2014, când, 
ca în fiecare an, am fost 
invitat de guvernul român 
să iau parte la comemorarea 
victimelor Holocaustului 
din România, am vorbit 
în parlamentul român 
rugându-i să facă totul 
pentru ca să nu se mai 
repete al 2 lea Holocaust.
Am enumerat răbufnirile 
antisemite dând exemplu 
Cuibul Legionarilor, de 
pe strada Negruzzi, unde 
flutură steagul legionar 
și nimeni nu ia atitudine. 
Pentru a fi crezut am 
împărțit 60 de fotografii 
rugându-i să vadă cu 
ochii lor. Într-o discuție cu 
domnul profesor doctor 
Alexandru Florian, director 
general al Institutului 
Wiesel, acesta m-a informat 

că dumnealui a apelat la procurorul general  în această problemă și răspunsul a fost ”toată această activitate 
legionară nu prezintă niciun pericol”.
Având în vedere legea de mai sus,  îmi pun întrebarea cum un singur om, chiar fiind procuror general , poate să 
hotărască că nu prezintă niciun pericol și deci nu este cazul să-i deranjeze. Acest răspuns este defapt o încălcare 
a legii de mai sus promulgată  de parlamentul Român.
Eu om simplu, nu înțeleg cum un om poate să nu respecte prevederile acestei ordonanțe. Probabil că și în anii 40 
erau mulți care credeau ca el.
Eu îmi pun întrebarea ce am putea răspunde, noi supraviețuitori ai Holocaustului,  nepoților noștri, când trecând 
pe str. Negruzzi  văd steagul legionar care flutură si ne întreabă ce reprezintă?
Un lucru foarte important pe care vreau să-l subliniez este colaborarea foarte fructuasă, ași putea spune de lucru, 
pe care noi o avem cu dnul profesor dr Alexandru Florian, și cu dna Elisabet Ungureanu. 

Acesta este motivul pentru care am fost însărcinat de Comitetul Executiv H.O.R.,  ca în toate întâlnirile mele cu 
personalități ale conducerii României, să iau atitudine împotriva manifestărilor antisemite din România, chiar 
dacă acestea încă nu au luat proporțile din alte țări, unde viața evreilor este în pericol. Dar aceasta este doar o 
chestiune de timp.
Cu mult regret, trebuie să precizez că nu cunosc vreun reprezentant al alialei noastre care să ia atitudine împotriva 
manifestărilor antisemite din România.
Până în anul 2004, niciun guvern al României nu a recunoscut că în România a fost Holocaust. Pentru ei pogromul 
de la Dorohoi, trenurile morții de la Iași, rebeliunea din București, unde corpurile neînsuflețite ale evreilor uciși 
erau atârnate în cârlige la abator și pe corpurile lor era scris „carne cușer”, lagărele cumplite din Transnistria 
unde evreii mureau de frig, de boli, sau pur și simplu împușcați de soldați români, cum s-a întâmplat tatălui și 
fratelui meu, pentru că și eu sunt unul din supraviețuitorii acestui iad, aveam atunci 6 ani, nu erau pe teritoriul 
României. 
În anul 2004 guvernul României a recunoscut Holocaustul în România și în 2006 a fost promulgată o ordonanță 
de urgență, în comlectarea legii 31/2002 care interzice manifestările antisemite sau rasiale, simbolurile fasciste 
cum ar fi drapele și negarea în public a Holocaustului.
Legea scanată
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Z e e v  S c h w a r t z Dragi prietene și prieteniModificarea legii 
pentru cei veniți 

după 1953
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Filiala Numar
de cereri

Sume aprobate
de comisia publica

Sume platite Rest de plata Presedinte filiala Telefon

Aşdod 270 639904.00 394407.00 245497.00 Ioşua Zontac 054-7741089

Aschelon 366 820042.00 474500.00 345542.00 Sara Ben Iosef 050-5680562

Ber Seva 807 1887134.00 1019903.00 867231.00 Natan Cohen 052-2620046

Bat Yam 463 1014972.00 646086.00 368886.00 Rina Katz 054-4647445

Hertzlia 90 191760.00 122535.00 69225.00 or. Haim Ianai 054-4283835

Hedera 249 520309.00 321879.00 198430.00 Nadia Kurtz 052-3594519

Holon 295 621355.00 423722.00 197633.00 Rina Katz 054-4647445

Haifa 2590 5818461.00 3154333.00 2664128.00 Erna Kretzer 054-4640502

Irusalim 162 347209.00 218248.00 128961.00 Marcel Leibovici 050-5885818

Cfar Saba 111 217790.00 138751.00 79039.00 Miriam Segal 054-5773556

Carmiel 280 605810.00 359141.00 246669.00 Moşe Flitman 050-8110439

Lud 92 226498.00 184605.00 41893.00 Şlomo Abramovici 050-5624478

Naharia 277 682677.00 353087.00 329590.00 Marcel Fişer 054-4923000

Naţeret 372 822745.00 448246.00 374499.00 Moșe Itzah 050-4404511

Natania 328 730358.00 433223.00 297135.00 Rudi Aizner 050-5241111

Aco 125 250730.00 159525.00 91205.00 Moşe Flitman 050-8110439

Pardes Hana 27 55500.00 33810.00 21690.00 Cerna Holtzer 052-2830986

Petah Tikva 509 1113127.00 718745.00 394382.00 Moni Şanştein 050-5510074

Tzfat 28 56170.00 30750.00 25420.00 Efraim Ben Avraham 050-2488970

Kiriat Gat 135 278025.00 163390.00 114635.00 Coca Romaşcanu 054-4781086

Roş Haaen 17 37760.00 25100.00 12660.00 Robert Ştal 050-9351785

Rishon Le Tzion 653 1490936.00 826200.00 664736.00 Pinku Itzhac 054-6728156

Rehovot 193 370377.00 252073.00 118304.00 Clarisa Şteinberg 050-8482807

Ramle 113 231224.00 138395.00 92829.00 Reghina Blumenfeld 052-2300916

Raanana 54 101231.00 64231.00 37000.00 Fani Mendelovici 054-5580760

Şderot 28 87290.00 46250.00 41040.00 Anciw Don 08-6897097

Tel Aviv 751 1697089.00 1075449.00 621640.00 Sanda Feller 054-5715680

9385 20916483.00 12226584.00 8689899.00

Repartizarea fondurilor primite de la fundaţia "Caritatea"

În afară de aceste ajutoare 
nerambursabile, 205 de persoane 
din toată  țara, bolnavi și 
netransportabili au primit, la 
recomandarea președinților de 
filiale, câte un prânz cald în fiecare 
zi, plus la cei cu venituri foarte mici
(intre 5 si 10 membrii din fiecare
filiala li se trimiteau, prin presedintii 
de filiale, cadouri de Pesah si Ros 
Hashana.
S-a spus despre mine că am primit 
40000 de șekeli pe lună.  Eu nu am 
primit niciun ban de la H.O.R.
În această perioadă a fost secretară 
la H.O.R. Sara Feler și a primit 
această sumă pe an, ca salariu.  
Sara Feler  există. În momentul de 
față lucrează la un Cupat  Holim din 
nordul Tel Avivului, unde absolut 
din întâmplare,  a întâlnit-o pianista 
și impresara Lianne Herman, pe 
care mulți dintre dumneavoastră o 
cunoașteți  și o puteți întreba.
Domnul revizor contabil Tivon 
a fost  trimis din ordinul  lui  
Menahem Ariav, președintele 
fundației ”Caritatea” în acea 
perioadă în control la H.O.R. cu 
scopul clar să găsească un  motiv 
pentru sistarea plăților care ni se 
cuveneau. 
Cu toate strădaniile dumnealui 
nu a reușit să găsească motive 
serioase. A specificat în raport că eu 
am primit 40000 de șekeli pe lună, 
că tot eu sunt  la casa de bătrâni 
și dacă am avut bani să merg la 
o casa de bătrâni de lux, de ce mi 
s-a aprobat un ajutor material 
nerambursabil. Eu nu am stat și 
sper să nu ajung niciodată la o casă 
de bătâni și nici nu am primit vreun 
ajutor de la H.O.R.  Era vorba de o 
bătrână, Maria Feler, soacra lui Sara 
Feler. Dacă ar fi trăit soacra mea 
ar fi avut cel puțin 120 de ani, din 
moment ce eu am 71de ani și soțul 
meu care era cu 10 ani mai mare 
ar fi avut și el 81 de ani. Nu am 
nicio legătură de familie cu acești  
Feler, nu-i cunosc și nici nu mă 
interesează să-i cunosc.
Și dacă stăm să ne gândim, dece 
o femeie bătrână, căreia familia îi 
plătește întreținerea într-un beit 
avod, chiar de lux, nu are dreptul să 
primească un ajutor, din banii care-i 
aparțin ca moștenitoare, ca noi toți 
de altfel, proveniți din retrocedarea 
unor bunuri publice care au fost 
plătite de tații sau bunicii noștri? 
Un alt motiv invocat de domnul 
revizor contabil a fost că un bătrân 
grav bolnav de cancer  a primit 
3000 de sekeli pentru scutece, fără 
să depună o chitanță.  Soția ne-a 
promis că va aduce chitanța, dar 
bătânul a murit. Un astfel de caz, 
cu certificate medicale care atestau 
cât de grav bolnav era, putea primi 
un ajutor nerambursabil. Scopul 
acestor bani era să-i ajute pe cei în 

Din păcate, în vremea din urmă au apărut publicații care pot fi numite fără grijă  ”presă de scandal”, și care 
încearcă să discrimineze diverse personalități ale originalilor din România care trăiesc în Israel, sperând că astfel 
își vor vinde fițuicile murdare. Mă refer la Gazeta Românească și la Maximum. 
Apar în aceste publicații  articolele pline de venin împotriva H.O.R. pe care voi încerca să le demontez prin 
argumente.
Pe 16 decembrie 2013 a apărut în Gazeta Românească  un articol, pe o pagină întreagă, în care se încercă 
convigerea cititorilor că fondurile primite  de la fundația ”Caritatea”  din România, fonduri  provenite din 
vânzarea sau închirierea unor bunuri naționalizate de regimul comunist și retrocedate,  ar fi fost împărțite la 
câțiva prieteni ai lui Zeev Schwartz și că eu ași fi primit 40000 de șekeli pe lună. La vremea respectivă s-au dat 
explicațiile necesare în Jurnalul Săptămânii.  Surpriza a fost, că acum,  după 2 ani, o serie de președinți, printre 
care și eu, am primit acest articol prin poștă și mă întreb dece.
Singura explicație ar fi că vânzarea publicației a scăzut și s-au gândit dumnealor că ar fi bine să mai întărâte 
spiritele. Această explicație, chiar,  îmi place. 
Au urmat alte articole calomniatoare la adresa lui Zeev Schwartz și a H.O.R. Toate porcăriile pe care le scriu 
”profesioniștii”  în ”Gazeta”  lor nu ne interesează, dar  vreau să lămuresc doar câteva aspecte.
H.O.R. a primit în perioada 2008-2010  suma de 14 milioane de șekeli  dela fundația ”Caritatea” , pentru a-i ajuta 
pe originarii din România care trăiesc în Israel și care au venituri mici.
Procedura a fost următoarea. Cererile erau verificate de președinții de filiale, care certificau că solicitanții sunt 
îndreptățiți să primească acest ajutor conform criteriilor fixate de Bituah Leumi,  le semnau și fie  le aduceau 
personal la Centrală, fie le trimiteau prin poștă.
Aceste cereri  erau verificate de o comisie publică formată din 7 persoane din diverse filiale, care verificau din 
nou dacă au fost îndeplinite toate condițiile și le aprobau sau le respingeau.
După fiecare plată, fiecare președinte de filială primea un raport cu oamenii și sumele pe care le-au primit.
Voi reda mai jos un tabel cu numărul de cereri, sumele aprobate, sumele plătite pe filiale și cu numele și telefonul  
fiecărui președinte. Președinții comisiilor publice au fost  Eliahu Sahter, telefon  0507984755, vice președintele 
filialei Ber Șeva și Neghev și Robert Ștal, telefon 050-9351785,  președintele filialei din Kraiot.

Probleme care ne privesc pe toți

continuare in pagina 4
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astfel de situații. Există la dosar certificate semnate de doctorul de familie 
din care se poate vedea starea gravă de sănătate  în care  se afla acest  
bătrân. 
S-a mai spus că noi nu am dat toate actele la control. Nu este adevărat. 
Există o scrisoare a revizorului contabil în care acesta scrie că a primit 
toate actele pe care le-a solicitat.

Domnul Menahem Ariav, președintele fundației ”Caritatea” în acea 
perioadă,  era foarte interesat să sisteze trimiterea fondurilor în Israel, cu 
toate că aici trăiesc majoritatea moștenitorilor acestor bunuri și după cum 
rezultă din tabelul de mai sus, 372 de locuitori au primit 448246.00 sekeli 
și 34 de familii au primit câte un prânz cald în fiecare zi, la recomandarea 
domnului Itzhak Moșe, președintele filialei. Oare nu-l mustră conștiința?
La vremea respectivă Zeev Schwartz  făcea parte din directorionul 
fundației ”Caritatea”, în locul regretatului Meir Rozen, care se retrăsese în 
mod diplomatic, fără a-și motiva decizia.  Zeev Schwartz  nu s-a mulțumit 
să fie o persoană docilă pe care să nu-l intereseze ce se petrece acolo. El era 
conștient de faptul că reprezintă majoritatea moștenitorilor și se simțea 
răspunzător de soarta averilor acestora.  A început să pună întrebări, cum 
ar fi dece o organizație care manevrează cca. 400 milioane de dolari nu are 
un organ de control intern sau extern, și altele la fel de stînjenitoare,  să 
verifice anumite lucruri, într-un cuvânt să devină incomod și deci trebuia 
să fie îndepărtat.
Revizorul contabil Tivon, prieten și fost asociat cu  Șmulic Ijak, directorul 
general al fundației ”Caritatea”, nu a terminat raportul nici până astăzi, 
cu toate că a primit pentru el 11000 de dolari. Noi nu am văzut o formă 
finală a raportului și cu toate că s-au cerut explicații nimeni nu a vrut să 
stea de vorbă cu noi. S-au scris multe scrisori care au rămas fără răspuns.
Voi publica în acest ziar una din aceste scrisori, din care reiese clar că noi 
nu am primit raportul final și nici nu ni s-a acordat dreptul să ne apărăm.
A fost o acțiune murdară, pe care cei care au pus-o la cale au încercat să o 
ascundă împărțind în dreapta și stânga tot felul de zvonuri, pornind de la 
vorba că ”fără foc nu iese fum”. De data aceasta s-a împrăștiat fum ca să 
se creadă că a fost foc.
Și  iată că acești complotiști primesc un ajutor nesperat:” Gazeta 
Românească”, ziar tânăr, care se aruncă pe piață împărțind mizerii și 
zvonuri  ca lucruri absolut adevărate și verificate de ”cercetătorii” lor, 
după cum s-au exprimat într-unul din articole. M-am întrebat de unde 
cercetători și dintr-o dată s-a făcut lumină.
Președintele de onoare al acestei publicații este domnul Goldemberg 
Mosari, avocat  foarte cunoscut în aliaua noastră și foarte respectat  până 
nu demult.  Am fost șocată să citesc pe internet pe un sait românesc 
”Puterea” că domnul avocat a fost ”informator în România și spion în 
Israel”.
Autorul articolului susține că acest domn a fost trimis în Israel, țară 
care avea numele de cod Teiuși, cu indicația de a se infiltra în rândurile 
originarilor din România, în special printre membri H.O.R., printre 

oamenii de cultură, scriitori, ziariști, să asculte ce vorbesc și să raporteze, 
fiind remunerat pentru aceasta.  În mod logic îmi pun întrebarea să fie 
acest ziar un cuib de foști informatori crescuți în școlile  securității și 
specializați să dezbine să blameze să mintă și să împartă venin?
A mai apărut nu demult un articol împotriva H.O.Rului și a lui Zeev 
Schwartz, plin de aberații,  semnat de un oarecare Arthur Vaid din Bat-
Yam,  teribil de bine informat, chipurile, de ce se petrece la H.O.R.
Nu există niciun Arthur Vaid nici în Bat-Yam și nici în altă parte în Israel. 
Cum poți să ai încredere în cineva care face astfel de afirmații, dar care 
nu-și dă numele adevărat. Ca în Caragiale ”o semnăm anonimă”.
Noi nu mai primim bani de la fondul ”Caritatea”, nu putem să continuăm 
să-i ajutăm pe cei în nevoi și nici să împărțim mâncare caldă în fiecare zi 
celor bolnavi și nedeplasabili. 

Scrisoarea prin care se cerea sistarea platilor catre AMIR
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Stimate dle preşedinte,
Deoarece în convorbirea noastră telefonică din Spania aţi afirmat că nu vă 
amestecaţi în problemele HORului din Israel,   vă scriu în calitatea pe care 
aţi avut-o de peşedinte al Fundaţiei „Caritatea” în perioada 2009 -2011 şi 
de vice preşedinte al acestei fundaţii în prezent.
Se împlinesc doi ani şi jumătate de când nu primim banii care ni se cuvin 
pentru a putea continua să-i ajutăm pe originarii din România cu venituri 
mici, majoritatea trăind doar din pensia de asigurări sociale (6800 de 
familii), şi nici să le oferim un prânz cald celor bolnavi, netransportabili 
şi fără nici un alt ajutor, invalizi care nu-şi pot părăsi casa (162 de familii).
Având în vedere această situaţie vă rog ca în maximum două săptămâni 
să-mi  răspundeţi la următoarele întrebări:
1   Motivul pentru care aţi dispus să nu se mai treacă un dolar la HOR, 
şi dacă nu a fost hotărârea dvstră vreau să primesc protocolul şedinţei în 
care BOARDul a hotărât aceasta.
2   Vă rog să-mi spuneţi dacă aţi citit raportul controlorului Ioram Tivon,  
dacă  ştiţi că acesta a fost partenerul. lui Ijak Şmuel , în trecut, la conducerea 
unui birou de experţi contabili din Israel şi care este concluzia dstră.
3.   De ce nu am fost chemat să dau explicaţii, înainte de a hotărâ sistarea 
trimiterii banilor în Israel, în special că în cadrul întâlnirii cu David Peleg, 
acesta mi-a spus că sunt hotărârile luate la Fundaţie şi cu ei trebuie să 
discut.
În calitate de membru executiv al Ilar vreau să primesc următoarele 
documente:
1  Situaţia financiară actuală inclusiv soldul de la bancă.  a Fundaţiei
2  Protocolul şedinţei în care BOARDul a aprobat ca Ioram Tivon să 
execute controlul la noi şi la AMIR ştiind că a fost tovarăş cu Ijak Şmuel şi 
amândoi fac parte din adunarea generală a susmenţionatului AMIR.
3  Protocolul licitaţiei prin care Ioram Tivon a primit această funcţie , ce 
alţi candidaţi au mai fost , dacă Ijak Smuel a declarat oficial legăturile lui 
personale de parteneriat cu Ioram Tivon şi dacă a declarat în şedinţă de 
BOARD că a plătit acestuia 11600 de dolari pentru raportul pe anul 2009 
neterminat nici până azi.
4  Protocolul ultimei şedinţe a BOARDului.
5 Raportul din ultimul an al expertului contabil al Fundaţiei însoţit de 
numele lui şi protocolul şedinţei prin care a fost numit în această funcţie.
6  Raportul comisiei de control al Fundaţie,.componenţa acestei comisii şi 
protocolul adunării care a aprobat-o.
7  Raportul unui expert contabil extern care a controlat fundaţia
Vreau să menţionez că aceste rapoarte le-am solicitat şi dlui Ijak Şmuel, 
care mi-a comunicat că cererea mea a fost înaintată BOARDului spre 
aprobare.
Domnule preşedinte aceste rapoarte sunteţi obligat să mi le puneţi la 
dispoziţie, în calitatea pe care o am de membru executiv al ILAR, din 
partea  Centralei Organizaţiilor Supravieţuitorilor Holocaustului .
Pentru noi este limpede că Ioram Tivon a primit instrucţiuni clare să 
întocmească un raport cât mai negru, cât mai negativ şi aceasta se vede 
din întreaga lui comportare. A refuzat să discute cu mine, în calitate de 
controlat şi cu expertul contabil al HORului, a indus în eroare conducerea 
ILAR afirmând că nu i s-au pus la dispăziţie actele cerute, uitând să 
menţioneze că toate dosarele s-au aflat in posesia lui timp de 6 luni .  
Comportarea  controlorului a fost de comun acord cu Ijak Smuel care 
într-o scrisoare a afirmat că fiind „nereguli foarte grave” nu ne mai trimite 
niciun dolar. Dumneavoastră în calitate de preşedinte aţi aprobat aşa 
ceva?
Cer pentru a nu ştiu câta oară lista neregulilor. O cer şi acum pentru 
ultima oară.
Dacă v-aţi bucurat de faptul că aţi reuşit să mă îndepertaţi de la BOARD 
pentru că puneam prea multe întrebări legate de activitatea Fundaţiei, nu 

cred că vă veţi bucura şi de ce va urma.
Până acum am aşteptat ca demersurile mele să fie ascultate şi analizate 
obiectiv. Nu s-a întâmplat aşa. Nu am cu cine vorbi În şedinţă specială 
Comitetul Executiv HOR a hotărât să luptăm pe toate căile legale pentru 
a se descoperi adevărul, chiar dacă va trebui să întreprindem acţiuni care 
nu ne fac plăcere  . Conform cu hotărârea Comitetului Executiv HOR 
vom acţiona pe toate căile judecătoreşti în România şi în Israel inclusiv 
organizarea unor demonstraţii în faţa biroului Caritatea în Bucureşti, în 
faţa biroului ILAR din Ierusalim, în faţa casei dului David Peleg la Tel Aviv 
şi a lui Menahem Ariav. Cererile respective au şi fost trimise la diverse 
organe de poliţie pentru aprobare. 
În cazul în care nu voi primi răspunsul dstră însoţit de documentele 
solicitate în maxim 2 săptămâni scrisoarea aceasta va deveni deschisă 
publicând-o   prin toate formele de mediatizare din Israel şi din România 
 Domnule preşedinte s-a umplut paharul. Nu mai pot face faţă presiunilor 
preşedinţilor din 28 de filiale, a celor 6800 de familii  cărora li se cuvine, 
pe bună dreptate, să-şi îndulcească bătrâneţea, şi  nu mai spun de 162 
de invalizi care nu mai primesc mâncare zilnic. Toţi aceştia mă întreabă 
verbal şi în zeci de scrisori cum accept să nu ridic glasul împotriva celor 
care au hotărât să trimită milioane de dolari pentru construirea muzeului 
declarând sus şi tare că acest muzeu nu-şi va atinge scopul, deoarece este 
la capătul pământului, în loc să construim case de bătrâni pentru cei care 
au nevoie, precum şi despre milioanele de dolari pe an pe care le primiţi 
dvstră (cine le aprobă sunteţi tot dumneavoasră) pentru a-i ajuta pe cei 
5985 de evrei care mai trăiesc în România, şi dintre care la 964 le plătiţi 
salarii, întreţinerea sinagogilor şi întrţinerea cimitirelor şi nu sunteţi 
deacord să aveţi control extern. Oare de ce?
Domnule preşedinte mă miră grozav că nu vă mustră conştiinţa că 99 % din 
moştenitorii acestor averi,  care trăiesc în Israel şi pe care eu îi reprezint, de 
doi ani şi jumătate nu mai primesc niciun fel de ajutor.
Deoarece am şi început o serie de acţiuni pe toate căile legale mă doare 
sufletul să continui fiind conştient că cine se va bucura de aceste demersuri 
va fi numai guvernul român, care şi aşa tărăgănează retrocedarea averilor, 
iar acum va avea un motiv în plus şi bine întemeiateam  
În numele tuturor celor care sunt îndreptăţiţi să-şi îndulcească bătrâneţea 
primind un mic ajutor acuz pe un singur om
Dr. AUREL VAINER,  preşedintele Fundaţiei „Caritatea” în perioada 
efectuării controlului şi vice preşedinte în prezent.
Deasemenea doresc să vă înştinţez că am început procedura de dare în 
judecată a controlorului Ioram Tivon
Cu respect
Zeev Schwartz  Preşedinte HOR în Israel 

În schimb banii se varsă în continuare organizației AMIR, care are ca 
scop construirea unui muzeu al iudaismului românesc, ideie frumoasă, 
dar idealistă și nerealizabilă. Timp de 8 ani AMIR a primit sume mari de 
bani,  dar nu s-a pus nici măcar o cărămidă la temelia muzeului, în schimb 
sume uriașe se cheltuie pe diverse aniversări, pe mese rotunde cu tot felul 
motive fanteziste, cum ar fi ca o sală dela Universitatea din Tel Aviv să 
primească numele lui Itzhac Artur.  De data aceasta s-au sezizat un grup 
de 8 reprezentanți ai alialei noastre, care au dețunut funcții importante 
și nu au legătură cu problemele H.O.Rului printre care îi menționez pe 
regretatul ambasador Meir Rozen, ambasador Iosef Govrin, profesor 
Așkenazi, ambasador Palmar, ambasador Sandu Mazor, profesor  Moșe 
Idel, domnul Meir Șai, care au trimis o scrisoare (scrisoarea din pagina 4), 
prin care cereau sistarea plăților către AMIR.
Stimați cititori dumneavoastră vă puteți cheltui banii cum vă place, 
cumpărați Gazeta dacă vreți,dar nu vă lăsați prostiți.                    

Corespondența cu fundația „Caritatea” continuă și astăzi. 
Probabil că am să adaug încă vreo două trei cuvinte

Scrisoare adresată de Zeev Schwartz domnului 
Aurel Vainer, în legătură cu sistarea trimiterii de 

fonduri la H.O.R de la fundația ”Caritatea”.

Sanda Feler
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 La invitația doamnei Ambasador a avut loc o întâlnire a originarilor 
din România cu Președintele Camerei Deputaților, domnul Zgonea la 
Ambasada României . Cu această ocazie am stat de vorbă cu dumnealui și 
i-am înmânat ”Ziarul Nostru” editat de H.O.R., rugându-l să-l deschidă 
la pag 4, unde se scrie despre cum vedem noi, cei care am trecut ororile 
naziste, răbufnirile antisemite care există astăzi în România.

De curând am fost vizitați la sediul 
nostru din Tel Aviv  de doamna 
Andreea Păstârnac, Ambasador 
al României  acreditat în Israel, 
însoțită de  o echipă de televiziune 
din România. În cadrul acestei 
vizite am prezentat  activitatea 
H.O.R. din trecut , prezent și 
ce ne propunem pentru viitor, 
dar  subiectul principal a fost 
activitatea noastră în combaterea 
antisemitismului. 

Același subiect l-am abordat și în cele 2 interviuri pe care le-am dat la 
postul de radio România Internațional.
Am o satisfacție deosebită că în liceele din România sunt manuale despre 
Holocaust, dar este trist că nu există obligativitatea de a fi și studiate.
În cadrul bunelor relații pe care le avem cu dna Ambasaror al României, 
miniștrii  și deputații, în vizită în țara noastră, vizitează și sediul nostru 
din Tel Aviv, unde  stau de vorbă cu președinții de filiale și alți membrii ai 
organizației noastre.
Am primit vizita ministrului delegat al românilor de pretutindeni, 
dr. Angel Tîlvăr, care a apreciat în mod deosebit programul în curs de 
derulare,  pe care dorim să-l facem în colaborare cu Ambasada, conform 

căruia intenționăm  să deschidem grădinițe, unde nepoții noștri să învețe 
limba romîmă. Până în prezent a fost deschisă în mod experimental o 
astfel de grădiniță la filiala noastră din Rehovot, la inițiativa președintei 
acestei filiale, Clarisa Șteinberg.

Printre  vizitele făcute la sediul nostru a fost și vizita doamnei av. 
Luminița Adam, deputată în parlamentul român. Am fost foarte bucuros 
când  dumneaiei a afirmat că ne va sta la dispoziție să ne ajute în toate 
problemele,  deoarece este și vice președinte a lobiul de deputați români 
legat de problemele țării 
noastre. 
Cu această ocazie doamna 
deputat mi-a înmînat o medalie 
din partea Ministerului 
Administrației și Internelor- 
oficiul Român pentru Imigrări, 
ca apreciere a participării 
H.O.R. la proiectele derulate 
de acest minister legate de 
românii care trăiesc în afara 
granițelor României.
O altă acțiune elaborată de 
Centrală a fost organizarea 
unui recensământ al populației 
de origine română din Israel, 
pentru prima oară după 60 de 
ani. 
Scopul acestui recensământ 
este de a avea o evidență a 
concetățenilor noștri,  dar și de 
a putea stabili numărul celor 
care au aliat după anul 1953 și 
care fără să fie vinovați (guvernul român a închis granițele până în jurul 
anilor 60) nu primesc drepturile celor veniți inainte de acest an.

continuare din pagina 2
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Activitate consulară la filiala H.O.R. Ber Șeva.
Pentru a veni în ajutorul originalilor din 
România, Ambasada României a aprobat 
ca o dată pe lună Consulul să execute 
activități consulare la Ber Șeva. În 
Gazeta Românească a apărut un articol 
plin de minciuni, în care Consulul este 
acuzat că acordă asistență doar acelor 
persoane care plătesc 30 de șekeli. 
Președintele filialei, dr. Natan Cohen, 
a răspuns printr-o scrisoare deschisă 
publicată în ziarul ”Jurnalul Săptămânii, 
pe care o publicăm și noi. Este revoltător 
felul în care această Gazetă își bate joc de 
oamenii, care întradevăr fac ceva pentru 
aliaua  română.
BEER SHEVA – NEGEV  15.05.2015

SCRISOARE DESCHISA                        
In legatură cu cele scrise în “Gazeta Romanească “ și vâlva care 
 s-a iscat in jurul acestor neadevăruri,  doresc  să  precizez următoarele:  
1. Asociatia HOR Beer Sheva și Negev este o organizație non profit 
înscrisă la Ministerul justiției și activează pe bază  de voluntari.           
2. O sursă  mică  de venituri, pentru activitatea noastră, o reprezintă 
Cotizația de 30 Sekeli, plătită o dată pe an, de fiecare mermbru. 
3. Fiind o organizație non profit, legislația israeliană ne obligă        
să cerem cotizații ( suma se hotărește în consiliul de conducere ) 
pentru a se contribui astfel , cu putin, la activitătiile noastre.              
4. Eu sper ca acest  ziar și redactorii lui ,nu fac o aluzie cinica, că ar 
putea exista o legătură între această cotizatie legală  și serviciile 
consulare și că nu vizează membrii Ambasadei Romaniei si Consulatul 
( care nu au nici un amestec).                               
 Sper domnilor redactori că nu aveți intenția să sabotați serviciile 
consulare care  acordate  pensionarilor, oameni învârstă și bolnavi, 
care nu se pot deplasa la consulatul din Tel Aviv.   
Țin să vă aduc la cunostiință, domniilor  redactori, că vom continua să 
luăm cotizații, comform legii, și țin să accentuez că această cotizație 
este în competența organizației noastre,  si bine inteles ,nu depind de 
ambasada sau servicile consulare ce se acordate la Beer Sheva prin 
binevointa d-nei Ambasador
Andreea Pasternac.                                                 
Dr.Nathan Cohen Presedinte HOR Beer Sheva si Negev              
Str. Histadrut 2 Beer Sheva  TEL 086232395                  
Mail; cohen47@gmail.com nathan

Despre acțiunea H.O.R. în acest sens s-a vorbit în acest ziar și nu vreau să 
repet. Ceea ce eu vreau să adaug este atitudinea doamnei Collet Avital, 
la care noi am apelat, datorită funcției pe care o deține de președintă a 
Uniunii Organizațiilor Supraviețuitorilor Holocaustului și care a refuzat 
categoric să ni se alăture în acțiunea intentată la Curtea Supremă.

Atitudinea doamnei Collet Avital nu m-a mirat prea mult. Dânsa nu s-a 
preocupat nicodată de problemele românilor care trăiesc în Israel. Îmi aduc 
aminte că, în perioada când era deputată și vice președintă a Knesetului,  
plângerile pe care le primea, oamenii apelând la dânsa cu  încredere 
datorită  funcției pe care o avea, mi le trimitea mie, știind perfect de bine 
că nu am posibilitatea să le rezolv. Am și astăzi dosarul cu plângerile 
acestor oameni care-și puseseră speranța în doamna Collet Avital.

De altfel Collet Avital nu a vrut să se implice nici când am rugat-o să ne 
ajute în problemele pe care le aveam și încă le avem cu fundația ”Caritatea”. 
Scrisoarea care îmi promisese că o va trimite a aruncat-o la coș. Mai mult 
decât atât a preluat și a continuat să împrăștie zvonurile mincinoase care 
circulau  în acea perioadă, cu toate că știa foarte bine adevărul, a făcut 
toate eforturile ca să nu mai primim banii care ni se cuveneau pe drept.

În calitatea dumneaiei pe care i-o oferă funcția pe care o deține, apare la 
televiziuni, dă interviuri la radio, organizează conferințe și mese rotunde 
pe tema Holocaustului, cu toate că noi știm ce a fost Holocaustul, dar nici 
o acțiune pentru a-i ajuta efectiv pe supraviețuitori. Vreau să menționez că 
aceste acțiuni ale doamnei Collet Avital costă milioane de șkalimi.

Revenind la acțiunile noastre vreau să subliniez relația foarte bună pe 
care o avem cu domnul Adrian Adam, consulul României în Israel.
Suntem în faza de a colabora cu Consulatul în elaborarea unor proiecte 
care să înlesnească originarilor din România să-și rezolve problemele 
legate de această instituție.

Vom continua să organizăm acțiuni la nivel de centrală și de filiale prin 
care să-i ajutăm pe toți aceia care ne onorează cu încrederea lor.
Zeev Schwartz
Președinte H.O.R. pe țară

Pensiile 
din România

Până în urmă cu 12 ani, cei care primeau pensii din România erau 
obligați să facă din 6 în 6 luni o procură unui cetățean român care 
le ridica pensia.
Procura se făcea fie la Ambasadă unde se stătea ore întregi la 
coadă, fie la un notar vorbitor de limba română. Și într-un caz și 
în altul se plăteau fie taxe consulare la ambasadă, fie legalizarea 
procurii la notar.
La sezizarea cetățenilor, în numele Comitetului Executiv H.O.R. 
am luptat și am reușit ca aceste pensii să fie trimise în Israel 
prin Bank Post. Acum pensiile se trimit prin Bank Post și fiecare 
cetățean o poate ridica la orice oficiu  poștal o dată la 4 luni, dar 
după ore întregi de  stat la coadă.
În ziarul „Jurnalul Săptămânii” din 4 iunie 2015 au apărut două 
articole unul „ Confesiuni” semnat de Sergiu Brandea și al doilea 
„Își bat joc de noi” semnat de doamna Renee Cioară. Printre 
altele în aceste articole se întreabă dece pensiile nu se pot primi 
lunar în contul bancar al fiecăruia, pentru ca pensionarii sa nu fie 
obligati sa astepte ore intregi la coada la posta .
Eu mă oblig să mă ocup de această problemă și sper că o voi 
putea rezolva în timp scurt. 
Zeev Schwartz

continuare din pagina 6

Dragi 
prietene 
și 
prieteni

Z e e v  S c h w a r t z
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Pe 11 iunie, la Șoreș se comemorează victimele pogromului de la Dorohoiț 
Începerea Holocaustului în România este marcată de acest pogrom, care a 
avut loc la 1 iulie 1940, un eveniment de o cruzime inimaginabilă executat 
de soldații români din detașamentele 3 Grăniceri și 8 Artilerie.
Am extras un fragment din materialele găsite pe internet, despre acest 
crunt pogrom executat cu o ferocitate de animale sălbatice
„Atacurile împotriva evreilor din Dorohoi au început la 1 iulie 1940, 
în timpul funeraliilor din cimitirul evreiesc pentru ostașul român de 
confesiune mozaică Iancu Solomon. De precizat că confruntările româno-
sovietice cauzate de neînțelegerile asupra amplasării exacte a noii frontiere, 
sovieticii au împușcat doi ofițeri, pe căpitanul Ioan Boroș și sublocotenentul 
Alexandru Dragomir, și pe soldatul evreu Iancu Solomon, toți trei din 
Regimentul 16 Artilerie. După incident s-a luat decizia înmormântării lor 
în cimitirele din Dorohoi. Comunitatea evreiască din Dorohoi l-au depus 
pe soldatul evreu Iancu Solomon la casa mortuară din cimitirul evreiesc 
din cartierul Tăutu. Comitetul comunității – sub președinția generalului 
medic, dr. Isac Axler – a desemnat pentru organizarea funeraliilor pe 
Ștrulică Șulimovici, secretarul comunității. S-a format un pluton de gardă 
de onoare cu drapele și gorniști – din zece soldați evrei de la Regimentul 
29 Infanterie care staționa în localitate – sub comanda sergentului Tr. Emil 
Bercovici, fiul librarului Luis Bercovici din Dorohoi. La ceremonie au 
participat: dr. Isac Axler, rabinul șef David Schochter, rabinul Aron Faibis, 
Ștrulică Șulimovici, toți oamenii Societății de înmormântare a comunității 
(Hevra Kadișa), cei zece soldați din garda de onoare și zeci de evrei din 
Dorohoi. Rabinul șef a oficiat slujba religioasă, plutonul de onoare a tras 
salve. Împușcăturile au început să fie din ce în ce mai puternice, evreii 
de la fața locului au intrat în panică fugind să se adăpostească, sicriul 
soldatului evreu fiind coborât cu repeziciune. Soldații evrei s-au îndreptat 
spre poarta cimitirului. La ieșire erau asteptați de soldați din Regimentul 
3 Grăniceri. ”Din casa mortuară s-a putut vedea că soldații evrei sunt 
întâmpinați de un ofițer superior și cum sunt dezarmați și înșirați în 
fața gardului cimitirului”. Li s-a ordonat să-și dezbrace uniformele și să 
se alinieze la zidul din spatele cimitirului, acolo fiind împușcați. Șapte 
au fost uciși pe loc, ceilalți fiind răniți. După moarte, s-a pus în mâinile 
sergentului-major evreu o mitralieră, „mărturie” că a tras în soldații 
români. În atmosfera de groază care s-a instalat, o parte din cei prezenți 
au încercat să fugă printre morminte, iar câteva femei cu copii și câțiva 
bătrâni au încercat să se ascundă în casa mortuară. Un grup de soldați 
români din regimentul menționat a înconjurat casa mortuară, i-a obligat 
pe evrei să iasă de acolo, i-a scos din cimitir și le-a ordonat să intre în 
sanțul de lângă gardul cimitirului unde i-au asasinat. În oraș, panica în 
rândul evreilor s-a amplificat în momentul în care soldații au pătruns pe 
cele trei străzi principale, unde se aflau cele mai multe locuințe și prăvălii 
evreiști. Soldații români au devastat locuințele și prăvăliile evreilor, au 
bătut fără milă pe oricine le ieșea în cale, dar cele mai condamnabile fapte 
au fost omorurile săvârșite cu bestialitate împotriva unor oameni lipsiți 
de apărare. Astfel, Adam Calmanovici a fost împușcat după ce i s-au tăiat 
organele genitale. Doi bătrâni, Eli și Feiga Rizel, au fost omorâți după ce li 
s-au tăiat urechile. Rifcăi Croitoru i-au fost tăiați sânii. Herșcu Croitoru a 
fost omorât după ce i-au smuls barba și i s-a dat foc. Bercu Aclipei „a fost 
scos din beci și silit să arate unde sunt banii. După ce a predat totul, l-au 
împușcat în curte”. Hana Petraru a fost împușcată de un vecin: „își aștepta 
logodnicul, concentrat, care trebuia să vină cu armata în retragere. Auzind 
că vin soldații, a scos, fericită, capul pe fereastră, să vadă dacă vine el”.
Mărturiile celor care au supraviețuit ororilor săvârșite de soldații români 
dau adevărata dimensiune a tragediei prin care au trecut evreii din 
Dorohoi în iulie 1940. Din mărturii se mai cunosc numele câtorva victime: 
Herșcu Ionas, 80 de ani, comerciant la podul Botoșanilor; Bercu Aclipei, 
comerciant; Malca, fiica frizerului I. Petraru; Manole Wittner, comerciant; 
Moscovici, funcționar, fiul unui tinichigiu; Isac Rabinovici, comerciant; 
soții Zellingher (Zellinger), negustori din strada Tăutu.
Un aspect important îl constituie atitudinea populației neevreiești și a 
reprezentanților autorității locale din Dorohoi. Din mărturiilor cuprinse în 

Amintiri din 
p e r i o a d a 
Holocaustului 
din România

cinci volume redactate de Shlomo David reiese că majoritatea locuitorilor 
erau înspăimântați de ceea ce se întâmpla. Câțiva tineri, cunoscuți în oraș 
pentru atitudinea lor antisemită, i-au însoțit pe soldați și le-au arătat unde 
erau casele evreilor mai înstăriți. Dintre localnicii tineri: Emil Pomârleanu, 
Mateescu, I. Gorincu, avocatul Marcel Adam. În general, românii au stat 
ascunși în casele lor, speriați că puteau fi omorâți și ei, mai ales că se 
răspândise zvonul că sovieticii ajunși în Pomârla ar fi putut intra în orice 
moment în Dorohoi. Despre oamenii importanți din administrația locală se 
poate spune că au încurajat, prin indiferența lor, jafurile, crimele împotriva 
evreilor. Polițiștii Constantin Mercur și Gheorghe Pamfil, inginerul Pascu 
au fost cei care alimentau furia soldaților prin expresii antisemite.
Există de asemeni multe mărturii și evocări ale evreilor care demonstrează 
că au fost mulți români care i-au ajutat: i-au ascuns în propriile lor case sau 
i-au rugat pe soldați să nu-i omoare. Astfel, plutonierul Cehan i-a ascuns 
în casa lui pe toți membrii familiei Salzberg. Julieta Comănescu și-a salvat 
pe vecinul, Lupu Iager (Jager). Colonelul Alexandru Marino și căpitanul 
Stino, căpitanul Popaza (l-a salvat pe soldatul evreu Adolf Abramovici, 
din Regimentul 29) au rămas în memoria evreilor din Dorohoi ca oameni 
de omenie, care au înfruntat chiar situații periculoase, dar au salvat viețile 
multor evrei. ”
Un alt act de o cruzime inimaginabilă  au fost trenurile morții din Iași, 
despre care un corespondent de presă italian, care se afla în Iași, în  trecere 
spre frontul german din răsărit, a scris în amintirile sale că au depășit  
până și cruzimea germanilor. 
Filiala H.O.R. din Kiriat Malahi este condusă de Moșe Simon, Șimi 
pentru prieteni.

Șimi a fost primarul orașului, timp de mulți ani. Acum, la pensie este 
implicat în diverse acțiuni voluntare care au ca scop acordarea de ajutor 
celor care au nevoie. Printre funcțiile voluntare pe care Șimi le are, este și 
aceea de președintele filialei  H.O.R. din acest  oraș, reușind în scurt timp 
să o facă una din cele mai active filiale.  Despre activitatea filialei din Kiriat 
Malahi voi vorbi într-un alt număr al ziarului. 
Acum vreau doar să menționez  înfrățirea pe care a realizat-o între orașul 
israelian Ghedera și orașul său natal Roman.
În cadrul acestei înfrățiri un grup de tineri din Ghedera au fost oaspeții 
primăriei din Roman.
La una din ședințele de la centrala H.O.R. din Tel Aviv, când  am primit 
vizita unei delegații a televiziunii române, s-a discutat despre manifestările 
de antisemitism și despre crimele împotriva umanității care s-au petrecut 
în timpul Holocaustului.

Atunci Șimi a povestit tragedia prin care au trecut cei închiși în trenurile 
morții. Tatăl său și socrul său a reuțit să sară din tren și să se numere 
printre supraviețuitori. Tatăl lui a orbit, în acel timp. După 6 luni și-a 
recăpătat vederea, dar trauma pe care a trăit-o atunci nu a trecut niciodată.
Au existat în acea perioadă și oameni de bine care i-au salvat pe unii 
dintre cei condamnați la moarte sigură. Printre aceștia se numără Viorica 
Agarici, care era președinta crucii roși din Roman.



După o perioadă destul de lungă de conflicte 
între Consulatul Român și originarii din 
România care trăiesc în Israel, în sfârsit,  în 
noiembrie 2014, a fost acreditat Consul la 
Ambasada României, domnul Adrian Adam.
L-am cunoscut pe domnul Consul pe 2 
februarie 2015, când a fost invitat de  Zeev 
Schwartz, președintele H.O.R pe țară, să 
participe la o ședință a președinților de filiale 
din toată țara, care a avut loc la Petah Tikva.
Tuturor noul Consul ne-a lasat o impresie 
foarte buna. Am avut în fața ochilor un om 
modest, foarte bine educat, 
cu o privire blândă dar 
pătrunzătoare și altfel decât 
eram noi obișnuiți. 
Studiile de drept și de 
diplomație precum și cei 
19 ani în care a lucrat în 
management la unele dintre 
cele mai mari instituții din 
România și alte țări europene 
l-au format ca diplomat, dar 
și ca un observator extrem 
de agil, care știe perfect să 
fie apropiat de oamenii cu 
care vine în contact dar și să 
le impună respect.
Deoarece am considerat 
că este important pentru 
originarii din România care 
trăiesc în Israel să afle câte 
ceva despre colaborarea 
cu Consulatul Ambasadei României, i-am 
adresat câteva întrebări domnului Consul
care a acceptat cu multă amabilitate.
S.F. Cum ați reacționat când ați fost acreditat 
Consul în țara noastră?
A.A. Cu toate că mi s-a spus că va fi foarte 
greu să mă înțeleg cu israelienii de origine 
română, că sunt pisălogi și neînțelegători, 
am dorit să vin aici și nu regret. Oamenii sunt 
calzi, apropiați și mă înțelrg foarte bine cu ei. 
Am simtit alaturi de toti care simt ca apartin 
atit Romaniei cit si Israelului ca am o tara 
mare care se intinde de la Suceava , Radauti 
si mai sus in Bucovina pina la Beer Sheva  si 
Elat , de la Bucuresti pina la Ierusalim  de 
la Timisoara la Haifa  unde distantele sunt 
mici si oamenii privesc locurile ca apartinind 
timpului.
S.F. Care sunt atribuțiile consulatului?
A.A. Pe lângă procurarea actelor pentru 
redobândirea cetățeniei și eliberarea  
pașapoartelor pentru originarii din România 
care trăiesc în Israel noi ne ocupăm și de 
problemele pe care le pot avea turiștii 
români sau persoanele aflate în această țară 
în deplasare în interes de serviciu sau cu 
contract de muncă. 
S.F. Din câte îmi spuneți volumul de muncă 
este foarte mare. Ce măsuri credeți că trebuie 
luate ca activitatea Consulatului să devină 
mai eficientă decât a fost până acum?  Nu 
vreau să vă ascund că au existat foarte multe 
plângeri din partea unor oameni bătrâni care 
erau obligați să stea ore întregi la coadă și nu 
todeauna li se rezolvau problemele.
A.A. Este foarte adevărat că volumul de 
muncă este foarte mare și numărul de cereri 

este în creștere constantă
Se iau măsuri pentru a deveni mai operativi. 
Pe lângă Consulatul intinerar de la Haifa, am 
deschis un astfel de Consulat, cu aprobarea 
doamnei Ambasador și la Ber Șeva.
Ministerul de Externe Român lucrează în 
prezent la un program electronic care ne va 
ușura foarte mult munca.
Este, deasemenea, în derulare  un program de 
reorganizare a secției consulare.Cu sprijinul 
organizatiilor cetatenilor de origine romana 
din Israel putem sa derulam programe 

care sa fie centrate nu 
numai pe elemente 
de politica sociala dar 
si pe actiuni concrete 
care sa vina in sprijinul 
imediat al cetatenilor. 
Oamenii trebuie sa 
simta ca statul roman , 
poporul roman caruia 
acestia ii sunt  cetateni 
ii trateaza cu respect 
cu drepturi depline de 
cetatean roman . Poate 
aici trebuie sa lucram 
mai mult , la imaginea pe 
care cetatenii  romani din 
Israel vor sa o transmita 
mai departe catre tara de 
origine Romania . 
Foarte multi cetateni ne 
intreaba de ce dureaza 

atit de mult obtinerea unor documente – 
in primul rind datorita unui numar foarte 
mare de solicitari , firesc dealtfel  si care ne 
bucura dar in acelasi timp creaza si intirzieri 
in derularea acestor actiuni . In al doilea rind 
complexitatea solicitarilor avind in vedere ca 
foarte multe persoane , majoritatea in virsta , 
odata cu parasirea Romaniei au schimbat pe 
linga un mod de viata si un loc si numele si 
in unele cazuri si data nasterii care face mai 
dificila identificarea in arhivele din Romania 
.
Alaturi de HOR sunt sigur ca vom depasi 
aceste bariere si impreuna vom gasi solutiile 
pentru aceste persoane .Contez foarte mult 
pe sprijinul organizatiilor de romani din 
Israel – singur nimeni nu poate face nimic 
impruna putem face totul.
Eu am o colaborare foarte bună și constructivă 
cu doamna Ambasador Andreea Păstârnac 
și împreună vom găsi posibilități de a 
îmbunătăți activitatea Consulatului.

S.F. Se poate organiza un program special 
pentru persoanele care se deplasează greu 
doar însoțite de un ajutor plătit, astfel ca să 
nu fie nevoite să aștepte ore întregi?
A.A. Voi studa această problemă. Este posibil 
să stabilim anumite ore sau zile numai 
pentru aceste persoane.

S.F. Domnule consul, vă mulțumesc foarte 
mult. Domnul Zeev Schwartz m-a autorizat 
să vă promit tot sprijinul nostru. Rămâne 
doar să stabilim împreună cum se poate 
concretiza acest ajutor.

9
Ziarul Nostru - ziarul oficial al ORGANIZAȚIEI REPREZENTATIVE A EVREILOR ORIGINARI DIN ROMANIA - 2015 numărul 4    

Interviu cu domnul 
Adrian Adam, 

consulul României în Israel

 Viorica Agarici (n. 1886 - d. 1979) a fost 
preşedinta filialei locale a Crucii Roşii din Roman 
în timpul celui de-al doilea război mondial. Ea este 
unul din cei 54 de români omagiaţi de Statul Israel 
cu titlul „Drepţi între popoare” (Righteous Among 
the Nations).
 În noaptea de 2 spre 3 iulie 1941, după ce a 
tratat răniții Armatei Române care se întorceau de 
pe frontul de est, ea a auzit gemetele evreilor din 
trenul care transporta supravieţuitorii pogromului 
de la Iaşi. Datorită funcţiei pe care o ocupa, a cerut 
şi a obţinut permisia să dea apă şi alimente celor 
din tren.
 Cetăţenii municipiului Roman nu au 
uitat-o, după moartea ei survenită în 1979, au pus 
un mic bust în Gara Roman, amintind de curajul 
şi devotamentul unei femei deosebite: Viorica 
Agarici.
P o v e s t e a ,  p e  s c u r t :
 Sturnbandfurerul H. Ohlenburg, de la 
Comandamentul german al oraşului Iaşi, vrând 
să mai debaraseze oraşul şi de alţii - pentru ei - 
indezirabili, îi îmbarcară în două trenuri de vite, 
puternic oblonite ca să nu intre nici aerul la cei 
înghesuiţi înăuntru.
 Trenuri cu destinaţie diferită: primul, 
care ne interesează îndeosebi, spre Lagărul de 
concentrare de la Călăraşi - Ialomiţa, al doilea - la 
Podu Iloaei. Dar, ca să nu ajungă prea repede, îi 
purtară înainte şi înapoi, pe caniculă, încât peste 
jumătate din ei se sufocară.
 Trenul întâi, care şi-a meritat cu prisosinţă 
tristă porecla de „Trenul Morţii”, după ce şi-a 
lepădat 650 de morţi la Târgu Frumos şi 350 la 
Mirceşti, ajunse, în dimineaţa de 3 iulie 1941, 
la Roman. Aici le-a ieşit imediat în întâmpinare 
echipa de infirmiere ale Crucii Roşii, cu serviciul în 
gară, intenţionând să le acorde, ca şi trenurilor cu 
răniţi, ceai şi pachetele cu hrană rece.
 Însă paznicii germani ai trenului le 
interziseră apropierea de vagoane. Atunci fu 
chemată în ajutor preşedinta Filialei locale de 
Cruce Roşie, doamna Viorica Agarici. Urmarea, se 
ştie şi se mai scrie despre gestul eroic: s-a postat 
în faţa locomotivei, declarând că nu va pleca de 
acolo până nu se vor da la o parte obloanele, în 
spatele cărora deținuții strigau cerând aer şi apă. 
Cu sprijinul oficialităţilor române, printre care 
şi cel al Reginei Mama Elena, aflată în vizită la 
Spitalele militare din zonă, al Prefectului judeţului 
Roman şi cel al generalului Ştefan Ionescu s-a 
ajuns prin telefon la generalul Ion Antonescu.  
Acesta a solicitat sprijinul Generalului Eugen von 
Schorner, comandantul Armatei a 11-a germană 
care coopera în Basarabia cu trupele noastre. 
Atunci a venit ordinul de eliberare a trenului şi de 
oprire a acţiunilor antievreiești de la Iaşi.
 Trenul a fost igienizat şi deţinuţii asistaţi 
după care a putut să-şi continue cursa la destinaţie.

Viorica Agarici
Cetăţean de onoare - titlu conferit prin 

H.C.L. 57 din 28.04.2011
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În realitatea evreiască a apărut un articol cu un titlu grozav de pompos 
”Zeev Schwartz cade în capcana gazetarilor amatori”.  Îmi place. Parcă 
este special ales pentru a capta atenția cititorilor. Așa ceva poate face 
doar un ziarist cu multă experiență, bine plătit, care simte pulsul celor 
cărora se adresează.  Apreciez faptul că dumnealui își apără șeful. Numai 
că domnul Alex. Marinescu nu a citit cu atenție ceea ce combate. 
Eu m-am referit la un grup de originari din Gherla, care trăiesc în Israel și 
America și care au strâns bani să repare sinagoga din orașul lor natal și nu 
li s-a permis. Li s-a spus clar să dea banii la Comunitate și ei o vor renova. 
Mi se pare absurd să susțineți că acești oameni, care respectă religia și 
lăcașurile de cult să nu poată renova sinagoga în care s-au rugat ei și 
părinții lor și bunicii lor și trebuie s-o facă prin intermediari. Aceasta da, 
este o capcană a sufletelor, domnule ziarist profesionist.
Pentru noi evreii, cultul morților este foarte important și fără să vreau 
ajung din nou la problema cimitirelor. Este o deosebire flgrantă între felul 

în care arată cimitirul 
Filantropia 
și cimitirul Giurgiu, 
unde nu se poate 
ajunge la morminte. 
La unele de pe aleia 
principală da, dar la 
altele mai periferice este 
imposibil. Aici, avem 
voie să plătim să ni se 
facă o potecă până la 
mormânt. S-au primit 
la H.O.R.  foarte multe 
reclamații în acest sens.
Voi publica în 
continuare scrisoarea 
primită de la o originară 
din România venită 
în țară la vârsta de 2 
ani și care a încercat să 

găseasca mormintele rudelor în cimitirul Giurgiu. Este vorba de doamna 
Țipi Golan, directoarea unui prestigios liceu din țară.

 

Cimitire
Vreau să mă refer, în continuare,  la ceva mult mai grav.
Este vorba de cimitirul evreiesc ortodox din Cluj Napoca str. Turzii nr 154, 
care a aparținut comunității ”Klausenburg Rebe”. A fost amenajat cam 
din anul 1850 și este cel mai vechi cimitir din Cluj. Are o suprafață de cca 
1 hectar și jumătate. Comunitatea a hotărât să vândă o parte din acest 
cimitir. O parte are pietrele intacte păstrate în condiții foarte bune.

Pietrele de pe partea care urmează să fie vândută au fost scoase și 
depozitate una peste alta pe o alee a cimitirului.
Toate acestea au apărut pe saitul unui tânăr român, creștin, care locuiește 
în Cluj și a fost șocat de ce se petrece, și care l-a pus la dispoziîia celor 
interesați. Am aflat cu stupoare, că acest tânăr a fost amenințat și obligat 
să închidă saitul.     

Sanda Feller
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Filiala H.O.R. din Bat Yam
Filiala din Bat Yam a fost înființată 
în 1986, de regretatul cântăreț Radu 
Lucian, care în vremea respectivă 
era secretar general la H.O.R. pe 
țară și care a fost sufletul acestei 
filiale.
În acea perioadă eu am fost 
președinta filialei. Număra peste 
300 de membri și a avut o activitate 
extrem de bogată. Secretarul filialei 
era domnul Meir Grinștain, o 
persoană extrem de activă și un 
foarte bun colaborator. Filiala și-a 
încetat activitatea cam prin anul 
1999. Cred că eu am fost principalul 
vinovat. Radu Lucian murise și eu 
mi-am pierdut orice interes pentru 
H.O.R. A durat mulți ani pâmă când 
eu mi-am reînceput activitatea la 
H.O.R., de data aceasta la Centrală, 
în Tel Aviv.
În urmă cu 3 ani filiala și-a reluat 
activitatea. Președintă este Tita 
(Rina Katz) care fusese locțiitoarea 
și prietena mea.
Tita, ajutată de Mela Anghelovici 
și Clara Avram a reușit să o pună 
pe picioare. Membrii filialei se 
întâlnesc o dată pe săptămână  
când participă la activități deosebit 
de interesante și variate. La 
aceste activități participă și Meir 
Grinștain. Vă întrebați, poate, 

dece scriu toate acestea. În urmă 
cu 3 săptămâni la sediul filialei a 
avut loc un eveniment deosebit. A 
fost serbat Meir Grinstain, care a 
împlinit 100 de ani. Cu toate ca are 
o vârstă respectabilă, Meir continuă 
să fie activ. Se deplasează cu o 

mașinuță în diverse locuri unde îi 
ajută pe alții. Pot da exemplu că o 
vizitează odată pe săptămână pe 
văduva unui membru al vechii 
filiale, care nu se poate deplasa, 
îi face cumpărături,  stă cu ea o 
oră două, după care, cu mșinuța 

lui, pleacă în altă parte unde este 
nevoie de el. Meir, în ciuda vârstei, 
a rămas același om activ, prieten 
adevărat, pe care l-am cunoscut.
La mulți ani, Meir 
și să rămâi mereu tânăr
Sanda Feller   

 DESPRE FILIALA DIN BAT YAM

 DE LA AMBASADA ROMANA
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Despre filiala H.O.R., din 
Dimona nu am scris până 
acum. Deoarece este o filială 
relativ nouă, care a  activat 
multă vreme sub acoperirea 
filialei din Ber Șeva și Neghev, 
dar care a început să activeze 
ca filială independentă, cu o 
bogată activitate, l-am rugat 
pe domnul Moise David, 
președintele filialei să scrie 
câteva cuvinte despre orașul 
său și despre filiala pe care o 
conduce. 
BUNA SANDA!
MAI RUGAT SĂ SCRIU 
CEVA DESPRE FILIALA DIN 
DIMONA,  SI O FAC CU 
DRAG.
UNII CRED CĂ DIMONA 
ESTE LA SFARSITUL LUMII 
PE DREAPTA.
EI BINE, DIMONA SE AFLĂ 

LA 36 DE KM DE BER SEVA (IN DRUM SPRE EILAT)
DIMONA  SĂRBĂTOREȘTE  60 DE ANI DE EXISTENTĂ DIN CEI 67 DE 
ANI AI EXISTENTEI ISRAELULUI. A FOST UN VIS A PRIMULUI PRIM 
MINISTRU ISRAELIAN BEN GURION SI A DLUI SHIMON PERES. 
INIȚIAL DIMONA A FOST NUMITĂ “DIMIONA”ADICA UN “VIS” SI 
S-A DOVEDIT A FI UN VIS CARE S-A REALIZAT.  DIMONA A FOST 
POPULATĂ IN ANUL 1955  DE EVREI VENIȚI DIN MAROCO ,TUNIS, 
ALGERIA SI INDIA. IN ANUL 1961 AU INCEPUS SĂ VINĂ ȘI EVREI 
ORIGINARI DIN ROMANIA (CÂND GHEORGHE GHEORGHIU DEJ A 
DESCHIS GRANIȚILE PENTRU  EMIGRANȚII ROMANI).
IN ANII 60 TOATE PERECHILE TINERE ERAU TRIMISE IN 
LOCALITĂȚILE DE DEZVOLTARE DIN SUDUL TARI, CUM E OFAKIM, 
ERUHAM, SDEROT SI NETIVOT. ACESTE ASEZARI AU APARUT 
MULT INAINTEA DIMONEI, DAR AU RAMAS CAM IN URMA. ACUM 
DIMONA NUMARĂ 45.000 DE CETĂȚENI.  SPRE NOROCUL NOSTRU 
LA DIMONA NU LIPSEAU LOCURILE DE MUNCA.  SAU DESCHIS 
DOUA FABRICI DE TEXTILE. KITAN DIMONA SI SIVEI DIMONA. 
PATRONUL LUI SIVEI DIMONA A FOST ORIGINAR DIN ROMANIA.
S-AU INFIINȚAT FABRICILE DE FOSFAȚI DE LA ORON, NAHAL 
TZION SI TISHLOVET ARAD.  AU EXISTAT FABRICILE DE LA MAREA 
MOARTA DE ASLAG SI SARE SI FABRICUTE DE PRODUSE COSMETICE 
DIN MAREA MOARTA. S-A CONSTRUIT  RENUMITUL INSTITUT 
DE PUTERE NUCLEARA SI INUSTRIA HOTELIERA DE LA MAREA 
MOARTA. DECI ROMÂNAȘII NOSTRI S-AU INTEGRAT FOARTE BINE 

IN DIMONA. AU OCUPAT TOATE POSTURILE POSIBILE . ROMÂNII 
ERAU  DEJA CAM 30% DIN POPULATIA DIMONEI.
S-A CONSTRUI O CALE FERATĂ PENTRU ACESTE FABRICI SI PENTRU 
CĂLĂTORI. 
EU AM LUCRAT 42 DE ANI LA CALEA FERATA. AM INCEPUT  DE 
JOS ȘI AM AJUNS ÎN SCURT TIMP LA POSTUL DE SEF DE DEPOU DE 
LOCOMOTIVE. ERAM FERICIT CA-MI PROFESAM MESRIA MEA, ÎN 
CARE AM FOST PREGĂTIT IN ROMANIA, FIIND ABSOLVENT A SCOLII 
SUPERIOARE DE EXPLOATARE FEROVIARA. CU ANII ROMANII AU 
INCEPUT SA SE INDREPTE SPRE CENTRUL TARII. MA REFER LA 
TINERET,  CARE TERMINAU ARMATA SI  STUDIILE SUPERIOARE.
CU TOATE ACESTEA LA ULTIMUL RECESAMANT SAU  NUMARAT 
CAM 300 DE PERSOANE CARE INCA SE CONSIDERA “ROMANI” SI 
INCA SUNT MANDRI DE ASTA.
LIMBA ROMANA ERA AUZITA PESTE TOT, PANA SI ZARZAVAGII 
VORBEAU ROMANESTE. CAND SA INFIINTAT FILIALA DIN BER 
SHEVA,  M-AM ALIPIT SI EU, CUNOSCANDU-L PE PRESEDINTELE  
FILIALEI, DOMNUL DOCTOR NATHAN COHEN.( CARE A FOST SI 
PROFESORUL DE MATEMATECA A COPIILOR MEI)
ERAM INVITAT LA TOATE SEDINTELE SI ACTIVITATIILE  ACESTEI 
FILIALE.( FIIND SI TREZORIERUL FILIALEI). FILIALA  DIN BER 
SHEVA A FOST SOLICITATA DIN GREU  CU COMPLECTATRE MULTOR 
FORMULARE PRIN CARE SE CEREAU AJUTOARE MATERIALE.
AVÂND IN VEDERE NUMARUL MARE DE SOLICITANTI DIN DIMONA 
, DOMNUL PRESEDINTE  NATAN COHEN MI-A PROPUS SA DESCHI 
O FILIALA LA DIMONA. ( IN URMA CU 10 ANI). DUPA O DISCUTIE 
CU DOMNUL  ZEV SCHWARTZ AM PRIMIT POSTUL DE PRESEDINTE 
AL ACESTEI FILIALE. 
CU AJUTORUL DOMNULUI NATHAN COHEN, CARE AVEA RELATII 
LA PRIMARIA DIN DIMONA, ORASUL DIMONA S-A INFRATIT CU 
ORASUL SINAIA DIN ROMANIA. DEASEMENEA NATAN COHEN M-A 
AJUTAT SA PRIMESC UN LOC UNDE SA-MI DESFASOR ACTIVITATEA.
DIN PUNCT DE VEDERE A LOCATIEI ESTE UN LOC DE INVIDIAT, IN 
INCINTA PRIMARIEI. DESI S-AU SCHIMBAT 3 PRIMARI, CONTINUI 
SA OCUP ACEA CAMERA.  NE OCUPAM DE ORIGINARII DIN 
ROMANIA, ÎI AJUTAM CA FIECARE SA PRIMEASCA DREPTURILE 
CUVENITE.
 DE SARBATORI SUNT 10 FAMILII MAI NEVOIASE CARE PRIMESC 
MICI AJUTOARE DE LA HITAHDUT OLEI ROMANIA, IN LIMITA 
POSIBILITATILOR, MA REFER LA SUME.
FARA MODESTIE VREAU SA ZIC CA-MI FAC DATORIA.  PARTICIP LA 
TOATE SEDINTELE SI INTALNIRILE PRESEDINTILOR DE FILIALE SI 
RASPUND LA ORICE CHEMARE A DOMNULUI  ZEV SHVARTZ SI A 
COMITETULUI EXECUTIV.

M O S E  D A V I D
PRESEDINTELE FILIALEI DIMONA

 DESPRE FILIALA DIN DIMONA

S A T I R A  S I  U M O R

HAZ DE NECAZ
Vladimir Putin viziteaza o scoala din 
Moscova.
 Intr-o clasa el le vorbeste copiilor 
despre cat de puternica e 
 Rusia si cum are grija de oameni. La 
sfarsit, a dorit sa
 raspunda la niste intrebari din 
partea micutilor.
- Eu sunt Sasa si vreau sa-mi 
raspundeti la doua intrebari
- de ce Rusia a atacat Crimeea ?
- de ce Rusia a trimis trupe in 
Ukraina ?
 Putin zice:
- Intrebarile sunt bune, imi pare bine 
ca m-ati intrebat. 
  In acest moment se aude soneria si 
copiii ies in pauza.
  Dupa pauza sesiunea de intrebari 
se reia.
- Eu sunt Misa si vreau sa-mi 
raspundeti la patru intrebari
- de ce Rusia a atacat Crimeea ?
- de ce Rusia a trimis trupe in 
Ukraina ?
- de ce a sunat de pauza cu 20 minute 
mai devreme ?
- unde e Sasa ?

Omul are nevoie de 2 ani pentru a 
invata sa vorbeasca si de 60 pentru a 
invata sa-si tina gura! 
(L. Feuchtwanger)

Cum se justifică un preot:
“Să nu te simţi niciodată aiurea dacă 
te zgâieşti la sânii unei tipe
care poartă un maieu când plouă. 
Ploaia e de la Dumnezeu”

Întrebare la ora de istorie:
- Cine l-a bătut prima dată pe Ştefan 
cel Mare?
- Mă-sa.

Oamenii de ştiinţă britanici au 
stabilit ca iepuroaicele niciodată nu
apucă să spună că le doare capul!

Doi marinari discută:
- Când cobor pe uscat, în două 
minute am două femei pe braţe!
- Nu te cred. Nu există tatuaj aşa 
rapid!

Noaptea,un tip puţin luat se ușura 
sub un felinar. Un polițist îi
atrage atenţia:
- Doi metri mai încolo,e un WC 
public. Puteți să ajungeți până acolo.
- Doi metri?... Arată asta a furtun de 
pompieri?

Un tip intră cu soţia într-un bar, o 
aşează pe ea la o masă şi merge
să cumpere ceva de băut. În timpul 
ăsta o prostituată se apropie de
soţia lui şi-i şopteşte la ureche:
- Ăstuia să-i ceri banii înainte să faci 
sex cu el, are obiceiul să nu
plătească...

Un beţiv ajunge acasă şi, neavând 
cheia, sună la uşă. Nevastă-sa,
sculată din somn, îi deschide şi îl 
întreabă:
- Cât e mă, ceasul?
- Două.
La care nevastă-sa zbang-zbang îi 
trage două palme peste ochi.
- Ce bine că n-am venit la 12, îşi zise 
beţivul în gândul lui.

- Care-i diferența dintre copilul tău și 
soț?
- Aproape niciuna, doar că pe soț nu 
poți să-l lași singur cu bona!

Ea cumpără pentru el o duzină de 
chiloţi de aceeaşi culoare.
El: De ce de-aceeaşi culoare? Ca să 
spună lumea că nu-mi schimb
niciodată chiloţii?
Ea: Care lume?
Tăcere…

O doamnă merge la psiholog. Acesta 
îi spune:
- Saptamâna viitoare vom lucra cu 
inconştientul.
Ea-i raspunde :
- Nu cred că soţul meu vrea sa vină...

După ce termină spovedania, preotul 
îi spune blondei:
- Mergi cu Domnul!
Privind derutată în jur, blonda 
întreabă:
- Cu care dintre ei?

O doamnă intră într-un magazin de 
arme.
- Daţi-mi, vă rog, un Beretta, 
calibrul 45.
Vânzătorul:
- Pentru apărare?
- Nu, pentru apărare mi-am angajat 
un avocat!


